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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
EDITAL DEVOLUÇÃO TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR ODONTOLÓGICO 

Estabelece normas para devolução das taxas de inscrições para os candidatos 
ao cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico. 

 

O Prefeito, Engº JOSÉ MARIA CÂNDIDO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITIRAPINA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e 
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO, para todos os interessados, o 
presente EDITAL DEVOLUÇÃO TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR 

ODONTOLÓGICO, nos seguintes termos: 
 

1. Os candidatos que realizaram sua inscrição, única e exclusivamente para o Cargo de 
Auxiliar Odontológico, e que efetivamente já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, e que 
não possuem inscrição no CRO – Conselho Regional de Odontologia poderão requerer a 
devolução da taxa de inscrição da seguinte forma: 

1.1- A devolução das taxas de inscrição somente alcançará aos candidatos que, 
cumulativamente: 

a) fizeram a inscrição; 

b) recolheram a taxa de inscrição; 

c) preencherem na forma completa o FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO constante do Anexo I deste edital. 

1.1.1 – O envio deste formulário será eletrônico através do e-mail 
candidatos@oppusconcursos.com.br. 

1.1.2 – Com o envio do formulário de devolução o candidato esta ciente e concorda 
com os termos constantes no documento de devolução das taxas de inscrição. 

1.2.2 – O candidato deverá informar no ato de preenchimento do formulário de 
devolução conta corrente/poupança bancária para crédito dos valores das taxas de inscrição a 
que fazem jus. 

1.2.2.1 - Caso o candidato não possua conta corrente/poupança bancária de sua 
titularidade ou indicação, deverá informar tal ocorrência no formulário de devolução de taxa de 
inscrição e estar ciente de que deverá comparecer presencialmente na Prefeitura Municipal de 
Itirapina/SP. 

1.3 – A responsabilidade pela ANÁLISE e DEVOLUÇÃO das taxas de inscrição 
referentes ao cargo excluído é exclusiva responsabilidade da organizadora Oppus Concursos 
Públicos. 

1.4 – Após análise dos pedidos de devolução, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITIRAPINA-SP dará publicidade a listagem dos candidatos com pedido de devolução deferidos, 
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por meio dos sites www.itirapina.sp.gov.br e www.oppusconcursos.com.br e no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Itirapina-SP. 

1.5 – Os candidatos que não tiverem seus pedidos deferidos terão três dias úteis, após 
a publicação da listagem contendo os pedidos deferidos, para apresentarem recurso que poderão 
ser enviados através do link de Recurso no site www.oppusconcursos.com.br e protocolar seu 
recurso. 

1.6 – O modelo de formulário de recurso é parte anexa a este Edital. 

1.7 – Calendário da devolução:  

Período de Pedido de Devolução de Taxa de Inscrição 24/10/2017 a 06/11/2017 

Análise dos Pedidos de Devolução 07/11/2017 a 10/11/2017 

Listagem dos Pedidos Deferidos 13/11/2017 

Recurso Pedidos Indeferidos 14/11/2017 a 16/11/2017 

Resposta Recursos 21/11/2017 

Período de Devolução para os Pedidos Deferidos 11/12/2017 a 30/12/2017 

2. Os candidatos que realizaram sua inscrição, única e exclusivamente para o Cargo de 
Auxiliar Odontológico, e que efetivamente já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, e que 
não possuem inscrição no CRO – Conselho Regional de Odontologia poderão requerer ainda a 
substituição de sua inscrição por outro cargo devendo para tanto adotar o seguinte procedimento: 

2.1 Enviar mensagem para o endereço eletrônico através do e-mail 
candidatos@oppusconcursos.com.br, com as seguintes informações: 

a) Cópia de comprovante de inscrição; 

b) Copia do comprovante de boleto bancário devidamente pago; 

c) Indicação do cargo para o qual pretende concorrer. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA dará publicidade ao Edital, às 

convocações e resultados no Diário Oficial do Município de Itirapina, e estará disponível para 

consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itirapina, sendo que a Organizadora do 

Certame fará o mesmo no site da empresa (www.oppusconcursos.com.br). 

Itirapina/SP, 23 de Outubro de 2017. 
 

________________________________________ 
 

PREFEITURA DE ITIRAPINA – SP 
ENGº. JOSÉ MARIA CANDIDO – PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO I 

http://www.itirapina.sp.gov.br/
http://www.oppusconcursos.com.br/
http://www.oppusconcursos.com.br/
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MODELO DE FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE AUXILIAR 
ODONTOLÓGICO 

 
À Oppus Concursos Públicos.  
 
Ref. Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itirapina – SP. Edital Nº 001/2017.  
  
IDENTIFICACAO DO REQUERENTE  
Nome Completo:  
Nº Inscrição:  
Cargo:  
 

DECLARAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO 
  

Eu, candidato acima qualificado, inscrito no Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Itirapina-SP, declaro que concordo com os termos, cláusulas e condições estabelecidas no Edital 001/2017, 
suas retificações e avisos posteriores, bem como declaro que as informações acima são verídicas e que 
aceito integralmente os termos do referido pedido de Devolução da Taxa de Inscrição. 

 

Declaro também estar ciente e concordar que a organizadora Oppus Concursos Públicos 

somente procederá à devolução da taxa de inscrição após a conferência da documentação que comprove a 
compatibilidade entre o requisito exigido na primeira versão do Edital 001/2017 e a documentação 
anexada a este requerimento.  

 
Estou ciente de que a informação dos dados bancários é de minha exclusiva responsabilidade. 
 
Estou ainda ciente de que com esta devolução, estarei automaticamente excluído do cargo ao 

qual estou inscrito no supracitado Concurso Público que é regido pelo Edital nº 001/2017.  
 
Para tanto, requeiro a devolução do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao cargo 

supra. Os dados bancários para o crédito são os seguintes:  
 

Banco:  
Agência: 
Conta (   ) Corrente: Nº  
(   ) Poupança: Nº  
Nome do titular da Conta:  
CPF do titular da Conta:  
 
 

_____________________ 
NOME E ASSINATURA 


